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Appendix 1: Example of Coding Data of Confirmation Session 1 

1. Confirmation Session Coding of P1 MA 

Data Condesation Coding Theme & Interpretation Theme / Categotization 

Saya memulai dengan membahas mengenai sejarah 

organisasi HMPS (seperti tahun berdirinya, ketua-ketua yang 

pernah menjabat, divisi-divisi beserta tugas yang ada di 

dalamnya), lalu memberikan menjelaskan jenis kegiatan yang 

HMPS telah lakukan seperti Kegiatan Mengajar di Rambu-

Rambu Jaya. Setelah itu saya menjelaskan detail kegiatan itu 

seperti apa. 

Hal selanjutnya saya bahas adalah pengalaman saya selama 

menjadi ketua organisasi ini seperti apa yang saya rasakan dan 

pendapat pribadi tentang bagaimana kinerja saya dan anggota 

dalam menjalankan program kegiatan. Saya juga membagikan 

pengalaman saya ketika ikut organisasi di luar kampus seperti 

kegiatan relawan. 

 

Saya membahas mengenai sejarah organisasi 

HMPS (seperti tahun berdirinya, ketua-ketua yang 

pernah menjabat, divisi-divisi beserta tugas yang 

ada di dalamnya); menjelaskan jenis kegiatan yang 

HMPS telah lakukan; menjelaskan detail kegiatan 

itu 

 

Hal selanjutnya saya bahas adalah pengalaman saya 

selama menjadi ketua organisasi ini seperti apa 

yang saya rasakan, pendapat pribadi tentang kinerja 

tim, dan pengalaman ketika ikut organisasi luar.  

Functions: 

- Describe : sejarah organisasi, jenis 

kegiatan, detail kegiatan  

 

- Narrate in familiar topic : pengalaman 

menjadi ketua, pendapat pribadi 

mengenai kinerja tim, dan pengalaman 

ketika mengikuti organisasi lain 

Function Aspect 

Dalam presentasi, saya mayoritas menggunakan 

kalimat dalam bentuk Past Tense karena saya membahas 

kegiatan yang sudah terjadi di masa lalu dan juga pengalaman 

saya. Selain itu, saya juga menggunakan kalimat 

menggunakan Present Tense ketika menjelaskan informasi 

tambahan. Saya menggunakan menggunakan berbagai kalimat 

dalam bentuk simple sentence, compound, complex, dan 

sesekali compound complex. Hal ini bertujuan untuk 

menunjukan bahwa saya paham dan menguasai materi ini.      

 

Mayoritas menggunakan kalimat dalam 

bentuk Past Tense untuk kegiatan di masa lampau. 

Present tenses untuk kalimat informasi tambahan.  

Menggunakan berbagai kalimat dalam bentuk 

simple sentence, compound, complex, dan sesekali 

compound complex.  

Tense: 

- Past tense = kegiatan masa lalu 

(Sejarah; detail kegiatan; pengalaman 

pribadi) 

- Present tense = informasi tambahan 

(pendapat pribadi; jenis kegiatan; detail 

kegiatan) 

 

Sentence  type 

- Simple sentence; compound; 

complex; compound complex = 

menunjukan bahwa MA paham dan 

menguasi materi ini 

Function Aspect 

 

Text Type 

Dalam presentasi saya, saya mengkombinasikan 

beberapa kosakata yang academic dan juga high frequency. 

Saya merasa kegiatan presentasi ini formal dan ada mahasiswa 

luar yaitu Gianni sehingga saya memakai academic word itu 

dan agar memberikan kesan bahwa saya ahli atau sangat 

paham dalam topik ini. Adapun tujuan penggunaan kosakata 

high frequency words dalam presentasi saya untuk membuat 

audiens yang mana para teman- teman mahasiswa dalam 

lingkup kampus mudah untuk memahami apa yang sedang 

Kosakata yang saya gunakan dalam 

presentasi berupa academic dan high frequency 

words.  

Penggunaan academic words dikarenakan saya 

merasa kegiatan presentasi ini bersifat formal dan 

ada mahasiswa luar negeri. Academic words ini 

juga saya gunakan untuk memberikan kesan bahwa 

saya menguasai dan ahli dalam topik ini. Academic 

words saya dapatkan dengan cara mencari sinonim 

 Academic words =  presentasi 

yang bersifat formal, adanya mahasiswa 

luar, memberikan kesan ahli bagi 

audiens.  

 

High frequency words = Memudahkan 

audiens dalam negeri memahami 

presentasi 

 

Vocabulary  
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saya jelaskan. Dalam presentasi saya, high frequency words 

ini saya gunakan ketika menjelaskan tentang contoh kegiatan 

HMPS.  

Untuk kosakata academic tersebut, saya benar-benar 

menyiapkannya dengan sengaja mencari di internet yang mana 

saya gunakan di bagian tertentu presentasi saya seperti pada 

PPT dan statemen utama poin-poin. Awalnya saya membuat 

peta konsep dalam bahasa Inggris menggunakan kosakata 

yang sudah saya miliki, lalu kemudian saya mencari sinonim 

dari kosakata itu yang bersifaf lebih academic di internet 

seperti Google Translate dan mencoba mengingat kosakata 

yang saya baca di artikel jurnal yang mana kosakata disitu 

bersifat formal. Saya juga pernah melihat dan membaca PPT 

dalam bahasa Inggris tentang topik organisasi juga.  Contoh 

kosakata yang menurut saya spesifik dalam topik organisasi 

dan digunakan secara umum untuk merujuk pada satu jenis 

kegiatan adalah Community Service yang mana berarti 

pengabdian masyarakat yang mana biasa dilakukan dalam 

organisasi.  

Selama presentasi, saya juga menggunakan beberapa kosakata 

yang menandakan minat, preferensi, atau pendapat pribadi 

karena dalam presentasi saya terdapat satu poin pembahasan 

mengenai pengalaman saya selama menjadi ketua dalam 

HMPS ini. Kosakata minat, preferensi, atau pendapat pribadi 

yang saya gunakan yaitu In my opinion ..., I think ..., dan I 

believe ... . 

kata yang saya ketahui dengan yang lebih academic 

di internet: Google Translate. Saya juga berusaha 

mengingat academic words yang biasa digunakan 

dalam artikel jurnal penelitian, serta membaca PPT 

yang bertopik serupa.  

Penggunaan high frequency words bertujuan agar 

audiens yang mana merupakan teman-teman 

mahasiswa dalam negeri mudah memahami apa 

yang sedang saya jelaskan.  

Saya juga menggunakan kosakata yang 

menandakan minat, preferensi, atau pendapat 

pribadi seperti "I think, In my opinion, I believe" 

karena salah satu pembahasan saya bersifat 

personal.  

Personal interest, preference, opinion 

words = membahas pengalaman pribadi 

Selama sesi presentasi, saya merasa ada yang salah 

ketika saya berbicara yang mana adalah kesalahan 

grammatical yang mana merupakan kelemahan saya. 

Walaupun saya menyadarinya, saya memilih untuk terus 

melanjutkan apa yang saya bicarakan tanpa memperbaiki 

kesalahan grammar itu. Contoh kesalahannya seperti lupa 

menggunakan kata was. Saya melanjutkan presentasi saya 

karena merasa bahwa audiens tidak akan terlalu me-notice 

kesalahan grammar dalam kalimat saya, yang penting bagi 

saya adalah audiens sudah mengerti apa yang saya 

maksudkan.   

Dalam presentasi, ada momen dimana saya lupa kosakata 

bahasa Inggris yang sudah saya siapkan sebelumnya. Saya 

mengatasi masalah ini dengan berusaha mengingat kosakata 

yang serupa atau lebih sederhana dari list kosakata yangs 

Saya menyadari kesalahan grammatical, 

namun saya memilih melanjutkan presentasi saya 

tanpa memperbaikinya karena saya merasa 

kesalahan itu tidak begitu berarti bagi audiens saya 

selama saya merasa audiens saya paham apa yang 

saya sampaikan.  

Saya juga sempat lupa kosakata bahasa Inggris 

yang sudah saya siapkan sehingga saya 

menggantinya dengan kosakata serupa dari list 

kosakata yang sudah saya ketahui.  

show awereness of errors = P1 

deemed the errors is tidak begitu 

mempengaruhi penyampaian meaning ke 

audiens sehingga diabaikan 

use known vocabulary to compensate 

missing words = lupa  

Communication 

Strategies 
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sudah saya ketahui. 

  

Dalam PPT, saya menggunakan beberapa kalimat 

singkat saja yang berisi kan poin-poin besar dari pembahasan 

materi saya. Penjelasan yang mengenai poin itu yang mana 

lebih panjang saya jelaskan secara langsung. Saya juga banyak 

menggunakan gambar yang menarik dan jelas mengenai topik 

materi saya seperti logo HMPS dan dokumentasi kegiatan 

yang ada dalam HMPS. Hal ini berdasarkan saran dari Mr. 

Halim untuk membuat PPT yang sederhana, banyak gambar, 

sedikit teks, dan jelas yang sering saya dapatkan di kelas dan 

sesi konsultasi mengenai presentasi saya. Terlebih lagi, saya 

sudah pernah mengikuti program yang sama sebelumnya 

dimana saya melihat bagaimana contoh PPT yang dibuat oleh 

mahasiswa luar negeri.  Selain itu, jenis PPT yang serupa 

sering digunakan oleh Mr. Halim di dalam kelas, dan 

memberikan tugas membuat PPT beberapa kali sesuai dengan 

format PPT yang serupa sehingga PPT yang sederhana, 

singkat, dan banyak gambar ini tidak asing lagi dan biasa saya 

gunakan.  

Dalam PPT, saya menggunakan kalimat 

singkat yang berisi poin-poin besar dari 

pembahasan materi. Kemudian, saya jelaskan 

secara lengkap dan panjang ketika presentasi.  

Dalam PPT, saya menggunakan banyak gambar 

yang menarik dan jelas terkait poin-poin 

pembahasan. Hal ini berdasarkan saran Mr. Halim 

untuk membuat PPTyang sederhana, banyak 

gambar, dan jelas pada sesi konsultasi. Saya juga 

sudah terbiasa dengan format PPT seperti ini di VE 

pertama, PPT dosen di kelas, dan tugas-tugas kelas.  

Sentence type= menggunakan 

kalimat singkat 

Use phrases and imagery = P1 

menggunakan banyak gambar yang 

menarik dan jelas.  

Reason: Hasil feedback dari dosen dan 

sering melihat dan menggunakan format 

PPT tersebut sehari-hari.    

Text type 

Communication 

Strategies 

Menurut saya, flow presentasi kedua saya ini lebih baik 

dari yang presentasi pertama saya di program yang sama 

sebelumnya. Hal ini mungkin disebabkan oleh perasaan gugup 

saya menjadi pembicara pertama dulu. Saya merasa bahwa 

presentasi yang saya bawakan lebih terkonsep dan sederhana 

karena saya hanya menyajikan informasi dasar mengenai 

HMPS, kegiatan-kegiatan penting dan utama, dan informasi 

yang saya anggap penting dan umum untuk diketahui oleh 

orang lain. Lalu, saya membahas mengenai pengalaman 

Pada presentasi kedua ini, saya merasa lebih 

terkonsep, sederhana, dan tidak melebar kemana-

mana. Saya hanya menyajikan informasi yang saya 

anggap dasar, penting, dan umum untuk diketahui 

oleh audiens mengenai topik ini. Lalu kemudian 

masalah pengalaman.  

Level of control over language 

feature: Presentasi lebih terkonsep, 

sederhana, dan tidak melebar kemana-

mana. 

Language Control 
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berorganisasi saya. Saya juga tidak membanding-bandingkan 

organisasi yang saya jelaskan dengan organisasi yang lainnya 

sehingga presentasi saya tidak melebar kemana-mana.  

Saya memulai dengan membahas mengenai sejarah organisasi 

HMPS (seperti tahun berdirinya, ketua-ketua yang pernah 

menjabat, divisi-divisi beserta tugas yang ada di dalamnya), 

lalu memberikan menjelaskan jenis kegiatan yang HMPS telah 

lakukan seperti Kegiatan Mengajar di Rambu-Rambu Jaya. 

Setelah itu saya menjelaskan detail kegiatan itu seperti apa. 

Informasi mengenai sejarah organisasi HMPS dan lembaga, 

saya dapatkan dari sumber kampus saya dan informasi dari 

senior-senior sebelumnya yang sudah turun temurun dan 

merupakan hal yang harus saya hafal di luar kepala sebagai 

ketua organisasi ini.  

Hal selanjutnya saya bahas adalah pengalaman saya selama 

menjadi ketua organisasi ini seperti apa yang saya rasakan dan 

pendapat pribadi tentang bagaimana kinerja saya dan anggota 

dalam menjalankan program kegiatan. Saya juga membagikan 

pengalaman saya ketika ikut organisasi di luar kampus seperti 

kegiatan relawan. Dan menurut saya, pembahsan itu masih 

dalam topik materi yang saya bawakan. Bagian pembahasan 

ini muncul berdasarkan dari saran Mr. Halim untuk 

memasukkannya dalam salah satu sub judul di presentasi saya. 

Sehingga saya merasa tidak menjelaskan hal di luar topik yang 

sudah ditentukan.  

Berdasarkan pengalamanku melihat presentasi orang 

Indonesia, mereka lebih banyak menggunakan teks sehingga 

yang tadinya PowerPoint menjadi PowerText. Menurutku, hal 

itu membuat orang bosan melihatnya. Ditambah lagi, 

penjelasannya yang terlalu rumit yang mana padahal kita tahu 

dan bisa paham materi itu, tapi karena PPT yang 

membosankan dan penjelasan yang rumit maka membuat kita 

tidak mengerti apa yang sedang dipresentasikan.   

Dalam hal presentasi, saya lebih memilih untuk 

membuat yang sederhana tapi pesannya dapat tersampaikan 

kepada pendengar. Tapi tetap kelihatan akademik/formal. Saya 

memilih ini karena saya nonton TedTalks orang luar negeri, 

beberapa artis berpendidikan seperti Maudy Ayunda, dan 

dosen saya seperti Mr. Halim di lingkungan sekitar.  

 

Pengalaman pribadi melihat presentasi yang 

penuh akan teks dan ditambah penjelasannya yang 

rumit membuat audiens bosan dan tidak memahami 

apa yang dijelaskan. 

Lebih memilih presentasi yang sederhana 

tetapi pesan nya dapat dipahami dengan baik oleh 

audiens.  

Reason= pengaruh tontonan TedxTalks, artis 

favorit, dan dosen (lingkungan sekitar).  

Cultural perspective=  Presentasi 

rumit menyebabkan audiens bosan dan 

tidak paham  

Cultural practice= menggunakan 

presentasi yang sederhana agar pesan 

tersampaikan pada audiens. 

Cause: Tontotan dan Lingkungan sekitar  

Cultural Awareness  
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Selama presentasi, saya membuka dengan sebagaimana 

orang Muslim yaitu dengan salam yang menjadi kebiasan di 

lingkungan sekitar. Tak lupa juga saya juga mengucapkan 

kalimat nice to meet u, nice to see u ketika presentasi. Saya 

tidak membahas hal-hal berbau definisi apalagi definisi para 

ahli atau menurut kamus. Saya langsung right to the point. 

 

membuka dengan sebagaimana orang 

Muslim yaitu dengan salam yang menjadi kebiasan 

di lingkungan sekitar. 

mengucapkan kalimat nice to meet u, nice to see u 

ketika presentasi 

Cultural practice = membuka 

dengan salam; kalimat basa-basi seperti 

nice to meet u  

Cause: kebiasan lingkungan sekitar 

Cultural Awareness  

Gaya presentasi yang sederhana tapi masih terlihat 

formal ini saya sesuaikan dengan audiens saya. Karena 

audiens saya adalah mahasiswa, jadi saya buat jadi sederhana. 

Beda lagi jika saya presentasi di depan dosen, mungkin akan 

harus bahasa definisi, dan harus lebih terstruktur dan formal.  

Saya cari sinonim atau hal yang serupa dari organisasi yang di 

Indonesia/HMPS TBI dengan di negara Gianni (luar negeri). 

Seperti saya mencari tahu organisasi yang ada di program 

studi di Australia seperti apa. Selama presentasi juga saya 

jelaskan beberapa hal seperti organisasi atau kegiatan yang 

kami lakukan ini serupa dengan kegiatan yang ada di australia.   

 

Gaya presentasi yang sederhana tapi masih 

terlihat formal ini saya sesuaikan dengan audiens 

saya. 

 

Saya mencari tahu organisasi yang ada di program 

studi di Australia seperti apa dan memasukkannya 

dalam presentasi saya.  

Simplify the presentation:  

sederhana tapi masih terlihat formal ini 

saya sesuaikan dengan audiens 

Cultural  practice : mencari 

sinonim dari kegiatan yang serupa 

HMPS di kampus luar negeri untuk 

keberhasilan penyampaian pesan pada 

mahasiswa luar negeri 

Communication 

Strategies 

 

Cultural Awareness 

Dalam presentasi saya, saya memulai menjelaskan 

organisasi HMPS secara umum yang telah saya jalankan 

dimana saya menjadi ketuanya. Kemudian menjelaskan contoh 

dari kegiatan-kegiatan yang saya dan anggota saya lakukan. 

Poin berikutnya yang saya bahas adalah pengalaman pribadi 

saya selama menjalankan pekerjaan saya sebagai ketua dan 

pengalaman yang saya dapatkan selama mengikuti organisasi-

organisasi seperti relawan.  

Menjelaskan organisasi yang mana saya 

adalah ketuanya.  

Pengalaman pribadi selama menjalankan peran 

sebagai ketua dan mengikuti kegiatan organisasi 

lainnya.  

One self : Pengalaman pribadi 

selama menjalankan peran sebagai ketua 

dan mengikuti kegiatan organisasi 

lainnya.  

 

General (community/organization) : 

Menjelaskan organisasi yang mana saya 

adalah ketuanya. 

Content / Context 
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Appendix 2: Example of Coding Data of  Session 2 

1. Partisipan P1 MA 

Red: 

Main Data 

Blue: 

Supporting/Explanation 

Green:  

Additional information 

 

1. Reaksi awal partisipan 

Dalam hal kegiatan presentasi, saya tidak sama sekali kaget saat diberitahu jika 

akan menjadi speaker. Hal ini karena saya nyaman, suka, dan familiar dengan topik 

karena saya adalah ketua dari organisasi ini sehingga isi dari informasi terkait topik 

presentasi ini bagian dari pengalaman saya dan ada dalam otakku. Intinya, jika suatu 

topik sudah pernah jadi bagian dari pengalaman ku, saya akan nyaman dan siap untuk 

menjelaskannya. Contohnya saja, saat waktu perekrutan anggota organisasi yang saya 

ikuti di SMA, saya sering pergi sosialisasi ke kelas-kelas terkait organisasi saya 

dimana saya saat itu juga melakukan presentasi singkat secara langsung tanpa ada 

persiapan PPT atau sejenisnya. Karena saya sudah sangat mengenal dan tahu 

organisasi ini, maka saya bisa langsung presentasi.  

Ada perasaan sedikit takut yang saya rasakan terkait menjaga sikap karena saya 

yang sering bercanda. Saya harus mengurangi kebiasaan sering bercanda dan sedikit 

bersikap formal saat presentasi karena ada mahasiswa dari luar negeri. Selain itu, saya 

merasa senang, ditambah lagi melihat foto saya di flyer kegiatan internasional sebagai 

pemateri membuat saya merasa bangga.  

 

2. Pendapat terkait persentasi yang baik 

Presentasi yang baik itu: (1) menggunakan PPT yang berisi poin-poin penting, 

bukan full teks, (2) penyampaiannya tidak berbelit: tegas dan lugas, (3) penggunaan 

kosakata yang sesuai dengan audiens, (4) Pengucapan yang jelas, berintonasi, 

ekspresif, menggunakan gesture/body language yang sesuai, (5) penampilan yang 

keren dan rapi, dan (6) percaya diri dalam presentasi.  

 

3. Proses persiapan presentasi 

Hal pertama yang saya lakukan adalah mempersiapkan bahan gambar untuk 

dimasukan ke dalam slide PPT. Dimulai dari mengumpulkan gambar dokumentasi 

terkait organisasi HMPS. Kemudian saya edit di Canva untuk membuat gambarnya 

menarik dan berwarni-warni agar audiens senang dan tertarik.  

Setelah itu, saya membuat peta konsep/mind-mapping tentang poin-poin apa saya 

yang akan saya bahas dalam presentasinya di sebuah kertas.  

Hal selanjutnya adalah saya mengkonsultasikan mind-mapping tersebut ke Mr. 

Halim (Kaprodi) untuk memastikan apakah ada yang terlupa atau dikurangi. 

Usai mendapatkan feedback tersebut, saya membuat slide PPT dan memasukkan 
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gambar yang sudah saya siapkan sebelumnya, dan mengirimnya kembali ke Mr. Halim 

(Kaprodi) dilihat.  

Terakhir, saya mulai latihan berbicara di depan cermin menggunakan teks narasi 

singkat berisi poin-poin besar yang sudah saya buat dan sudah di cek menggunakan 

Google Translate untuk memastikan apakah sudah benar atau tidak.   

Pagi hari sebelum saya presentasi, saya menyiapkan looks / penampilan saya 

supaya kelihatan keren. 

Saya juga menyiapkan 1 lembar notes di sebuah kertas berisi poin garis-garis besar 

tentang apa yang akan saya sampaikan dimana tulisannya berukuran besar-besar untuk 

berjaga-jaga jika nanti saya lupa. Jadi saya bisa melirik ke kertas itu saat presentasi. 

Sesi latihan berbicara yang saya lakukan pasti ada perbedaan tetapi masih mengikuti 

timeline poin-poin yang sudah saya siapkan kerena saya tidak merasa harus terpaku 

sepenuhnya sama pada apa yang sudah saya tulis. 

Selama persiapan ini, saya tidak mengalami kesulitan apapun.  

 

4. Penilaian terhadap hasil presentasi 
Setelah sesi itu selesai, saya merasa presentasi berjalan lancar dan puas sekali 

terhadap hasil presentasi saya karena presentasi saya sesuai dengan apa yang sudah 

saya siapkan. Saya juga merasa bahwa cara penyampaian saya lebih baik dari 

pembicara lainnya di sesi itu.  

Namun, saya memiliki (1)sedikit penyesalan yang tidak begitu berarti. Saya lupa 

memasukkan beberapa hal dalam presentasi saya karena saya melihat ternyata 

pembicara lain memasukkannya dalam pembahasan mereka. Penjelasan saya terkait 

hal tersebut tidak se-khusus pembicara lain, namun sebenarnya saya jelaskan secara 

umum. (2)Durasi presentasi yang diberikan juga tidak cukup bagi saya sehingga saya 

mempersingkat penyampaian materi saya, untungnya tidak ada slide PPT yang saya 

lewatkan. Selama presentasi, saya (3)beberapa kali ada jeda/hening karena lupa apa 

yang akan saya sampaikan selanjutnya dan berusaha mengingatnya, dan ini masih 

menjadi kekurangan saya yang harus saya atasi. Dari segi kosakata, saya merasa ada 

(4)beberapa kata/frasa yang monoton dan penggunaanya bisa dikurangi dan 

divariasikan agar tidak terkesan mengulang-ulang.  

Sebelum presentasi, saya gemetar karena saya menjadi pembicara pertama dan 

sekaligus pembuka dalam kegiatan VE ini. Ditambah lagi, saya belum melihat 

kemampuan presentasi pembicara lainnya sehingga saya takut nanti dibanding-

bandingkan apalagi kesan anak bahasa Inggris itu keren cara ngomongnya.  

Saya merasa harus sering menonton video-video presentasi seperti TedxTalks dan 

wawancara di akun belajar bahasa Inggris, serta meningkatkan intensitas praktek 

berbicara sendiri saya. Saya juga harus lebih melatih kepercayaan diri saya dengan ikut 

organisasi dan lebih sering tampil di depan banyak orang.  
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5. Pendapat pribadi mengenai pemahaman audiens 

Menurut saya audiens memahami apa yang saya sampaikan dalam presentasi saya. 

Penggunaan banyak foto dalam slide PPT saya membantu audiens dalam negeri 

memahami apa yang saya sampaikan. Adapun audiens luar negeri juga memahami 

karena tidak adanya pertanyaan, begitu pun mahasiswa dalam negeri sehingga hal 

tersebut saya jadikan indikator pemahaman audiens. Selain itu juga, respon positif 

yang saya dapatkan melalui chat pribadi dari audiens menandakan bahwa mereka 

memahami dan tertarik dengan apa yang saya jelaskan.  

  

6. Manfaat / dampak dari menjadi speaker 

Pada VE pertama dulu dimana saya juga menjadi speaker, merubah cara presentasi 

saya yang dulunya biasa saja. Di kesempatan kedua ini, saya berusaha membuat 

presentasi yang lebih baik dan menarik dari pada kegiatan pertama dulu. Pada 

presentasi ini, saya merasa benar-benar memahami apa yang saya sedang sampaikan. 

Saya juga merasa menjadi lebih percaya diri. Saya juga bertukar dan mendapatkan 

banyak informasi baru bersama mahasiswa luar dalam kegiatan VE ini. Dalam 

presentasi ini, saya bisa me-refresh kembali kemampuan saya dalam mengolah kata, 

menyampaikan materi dengan baik secara akademik/semi formal, dan menyesuaikan 

dengan audiens saya.   
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Appendix 3: Questions of Interview Session 2  

1. Bagaimana reaksi awal anda saat diberitahu akan menjadi speaker dalam 

kegiatan virtual exchange program? 

2. Apakah anda merasa nyaman/menyukai/familiar dengan topik yang 

diberikan yang mana akan anda presentasikan dalam kegiatan virtual 

exchange program? Jelaskan! 

3. Menurut anda, presentasi yang baik itu seperti apa? Dan mengapa 

demikian? 

4. Hal-hal apa saja yang anda lakukan selama membuat/mempersiapkan 

materi presentasi anda? 

5. Hal apa / latihan apa saja yang anda lakukan guna memperlancar 

presentasi anda nanti (sebagai contoh: menyiapkan notes untuk dibaca 

ketika presentasi; menghafal beberapa atau semua kalimat penting)? 

6. Kesulitan apa yang anda rasakan/alami selama menyiapkan presentasi dan 

bagaimana anda mengatasi masalah tersebut? 

7. Apa yang anda rasakan setelah mempresentasikan materi? Jelaskan! 

8. Apakah anda merasa puas dengan hasil presentasi yang anda bawakan atau 

sesuai dengan ekspetasi anda? Jelaskan! 

9. Menurut penilaian anda, apa saja kekurangan dari presentasi yang anda 

lakukan dan cara apa yang akan anda lakukan untuk memperbaikinya di 

kemudian hari? Jelaskan! 

10. Menurut Anda, apakah audiens dapat memahami apa yang anda 

sampaikan dengan baik / materi yang Anda sampaikan cukup jelas dan 

mudah untuk dipahami untuk audiens luar dan dalam negeri (atau hanya 

untuk salah satu audiens saja)? Mengapa? 

11. Menurut anda, apa manfaat yang anda rasakan dengan mengikuti kegiatan 

ini terkait dalam segi kemampuan presentasi? Jelaskan! 
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Appendix 4 : Can-Do Statements 

CAN-DO STATEMENTS 

1.  Aspect Function 

 Selama presentasi, saya hanya dapat menjelaskan hal-hal umum dan 

sederhana (simple) tekait dengan topik menggunakan kata-kata / kalimat 

sederhana yang sudah saya tuliskan (list) dan hafalkan serta pratekkan 

sebelumnya beberapa kali.  

 Selama presentasi, saya dapat menjelaskan topik dan juga mengungkapkan 

pendapat pribadi atau preferensi pribadi terkait dengan topik yang saya 

bawakan dengan mayoritas kalimat seperti compound sentence dalam 

bentuk present time.  

 Selama presentasi, saya dapat menjelaskan/menarasikan topik dengan 

detail dan terorganisir/terstruktur yang menggunakan kalima seperti 

complex sentence dalam berbagai bentuk waktu (tenses).  

2. Aspect text type & Vocabulary 

 Selama presentasi, saya dapat menggunakan kosakata yang sangat sering 

saya digunakan/high frequency words dan formulaic expression 

(ekspresi/1 atau beberapa kata untuk greeting, farewell, thanks, apologies 

such as bye, hi, hello, thanks, sorry, no, yes, etc or interjection seperti ah, 

eh, hmm, oh, etc; kalimat atau ekspresi yang biasanya digunakan saat 

presentasi) yang terbatas pada topik yang familiar saja bagi saya. 

 Selama presentasi, saya dapat menggunakan kosakata yang sering dipakai 

dalam topik sehari-hari, minat pribadi/pendapat pribadi, dan kata-kata 

yang terkait dengan topik yang telah saya siapkan dan pelajari 

sebelumnya.  

 Selama presentasi, saya menggunakan kosakata yang cukup luas dan 

khusus terkait dengan bidang topik yang saya presentasikan.  

3. Aspect Communication Strategies 

 Selama presentasi, saya dapat menggunakan dan sangat mengandalkan 
beberapa atau semua strategi berikut dalam berkomunikasi/presentasi:  

 Mengandalkan format presentasi yang sudah saya hafalkan dan 

praktikkan; 

 menggunakan ekspresi wajah/gesture dalam penyampaian makna; 

 mengulangi beberapa kata 

 beberapa kali menggunakan bahasa Indonesia 
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 menggunakan grafik/tabel/slide powerpoint berupa gambar atau 

teks dalam menyajikan informasi 

 mengandalkan beberapa revisian dan sesi pratik dengan feedback 

 mengandalkan visual dan catatan yang saya siapkan ketika 

presentasi 

 

 Selama presentasi, saya dapat menggunakan beberapa atau semua strategi 

berikut dalam berkomunikasi/presentasi dan mempertahankan/menarik 

minat pendengar: 

 Menunjukan/adanya kesadaran yang meningkat tentang kesalahan 
dalam presentasi dan mampu mengoreksi atau mengedit sendiri 

 Menggunakan beberapa kalimat, gambar, dan konten 

 Menyederhanakan presentasi 

 Menggunakan kosakata yang telah diketahui untuk mengganti kata 

yang dilupa atau hilang 

 Menggunakan grafik 

 Menggunakan sumber referensi yang sesuai sebagai pendukung 

 

 Selama presentasi, saya dapat menggunakan beberapa atau semua strategi 

berikut dalam berkomunikasi/presentasi dan mempertahan/menarik minat 

pendengar: 

 Mampu menyadari kesalahan dalam presentasi dan mengedit 

sendiri 

 Membawakan topik dengan menguraikan dan mengklarifikasi 

 Menyediakan contoh, sinonim, atau antonim 

 Menggunakan kohesi, kronologi, dan detail untuk menjelaskan 

atau menarasikan topik sepenuhnya 

 Menggunakan bahasa yang bertele-tele atau lebih panjang / 

periphrasis (perifrasi) 

4. Aspect Cultural Awareness 

 Dalam mempersiapkan dan selama presentasi, saya dapat menggunakan 

beberapa gerakan/gesture yang sesuai dengan budaya (cara presentasi 

yang biasa dilakukan) yang telah saya hafal, formualic expression 

(ekspresi/1 atau beberapa kata untuk greeting, farewell, thanks, apologies 

such as bye, hi, hello, thanks, sorry, no, yes, etc or interjection seperti ah, 

eh, hmm, oh, etc; kalimat atau ekspresi yang biasanya digunakan saat 

presentasi) dan konvensi penulisan dasar saat menulis ppt (spelling, 

punctuation, capitalization, grammar/usage, & paragraphing)dan 

berbicara (pronunciation, appropriate intonation with the kinds of 

sentences such as declarative, interogative, and imperative, and pauses). 

 Dalam mempersiapkan dan selama presentasi, saya dapat menggunakan 

beberapa kosakata, ekspresi, dan gerakan/bahasa tubuh yang sesuai dengan 
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budaya (cara presentasi yang biasa dilakukan), dan mencerminkan 

beberapa pengetahuan terkait dengan perbedaan budaya dalam 

berkomunikasi lisan dan tertulis (ppt). 

 Dalam mempersiapkan dan selama presentasi, saya dapat 

menggunakan/mengimplementasikan pengetahuan terkait budaya yang 

sesuai dengan konteks presentasi dan lebih mencerminkan praktik dan 

perspektif budaya yang otentik. 

5. Aspects of Context/Content 

 Dalam mempersiapkan dan selama presentasi, saya dapat memproduksi 

materi (presentasi/ppt) dalam konteks topik yang relevan secara pribadi 

dengan saya. 

 Dalam mempersiapkan dan selama presentasi, saya dapat memproduksi 

materi (presentasi/ppt) dalam konteks topik yang 

sesuai/berhubungan/menguhubungkannya dengan saya dan orang lain 

(audiens dalam program), dan lingkungan. 

 Dalam mempersiapkan dan selama presentasi, saya dapat memproduksi 

materi (presentasi/ppt) secara utuh dan efektif sesuai dengan topik dalam 

konteks pribadi dan umum (menghubungkan konteks pribadi dan umum 

dari topik yang diberikan).  
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Appendix 5: Screenshoot of Research Permit 
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